
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 

2011 
 

 

Dato 20. juni 2011 

Tidspunkt 16:00 

Sted Administrationscenter Fårevejle, Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Til stede Annelis Stamm, Rudy Rune, Gitte Hededam, Helge Fredslund, 
Nancy Sørensen, Doris Nellemann, Fritz Løvschall, Kirsten 
Laage-Petersen, Peter Post Hansen, Hanne Holdt Hansen, 
Lennart Berendt, Hans Glendrup 

Fraværende Finn Hallberg, Jørgen Revsbech Hansen, Ole Aktor Nielsen, Lars 
Gudbergsen 



 
 

 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 den 20. juni 2011 Side nr. 1 

  

 

 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2011 

ODSHERRED KOMMUNE 

Indholdsfortegnelse 
 
 

Underskriftsark ........................................................................................... 2 

11. Godkendelse af dagsorden....................................................................... 3 

12. Godkendelse af referat fra møde 31. marts 2011 ............................................ 4 

13. Orientering om GeoPark Odsherred - et fyrtårnsprojekt .................................... 5 

14. Fastlæggelse af program for årets grundejerforeningsmøde den 13. august 2011 ...... 6 

15. Orientering om frikommuneprojektet ......................................................... 8 

16. Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget............................................................... 10 

17. Spørgsmål og kommentarer fra KSO .......................................................... 12 

18. Eventuelt ......................................................................................... 17 

 



 
 

 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 den 20. juni 2011 Side nr. 2 

  

 

 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2011 

ODSHERRED KOMMUNE 

 
 

Underskriftsark 

 

Annelis Stamm  

Rudy Rune  

Finn Hallberg  

Gitte Hededam  

Helge Fredslund  

Jørgen Revsbech Hansen  

Nancy Sørensen  

Doris Nellemann  

Fritz Løvschall  

Kirsten Laage-Petersen  

Ole Aktor Nielsen  

Peter Post Hansen  

Hanne Holdt Hansen  

Lars Gudbergsen  

Lennart Berendt  

Hans Glendrup  

 
 
 
 Protokolfører: 
 
 
 __________________________ 
 
 Dato: 
 
 __________________________



 
 

 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 den 20. juni 2011 Side nr. 3 

  

 

 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2011 

ODSHERRED KOMMUNE 

 
 

11. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-144108 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 20. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, 
Ole Aktor Nielsen 

 
Dagsordenen godkendt. 
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12. Godkendelse af referat fra møde 31. marts 2011 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-144236 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 20. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, 
Ole Aktor Nielsen 

 
Godkendt. 
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13. Orientering om GeoPark Odsherred - et fyrtårnsprojekt 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-146721 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
På sidste møde blev det besluttet at SOL får en orientering om den kommende GeoPark 
Odsherred. 
 
Sagsfremstilling 
Projektleder Nina Lemkow, Plan og Udvikling, vil på mødet orientere om konceptet bag 
Unesco’s GeoPark Network og om status på de tiltag, som hidtil er sket på GeoPark Ods-
herreds vej mod Unesco godkendelse. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 20. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, 
Ole Aktor Nielsen 

 
Nina Lemkow orienterede om GeoPark konceptet under Unesco. Flere medlemmer 
af Koordinationsudvalget udtrykte stor interesse, og der blev opfordret til at søge 
EU-midler til det videre arbejde. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
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14. Fastlæggelse af program for årets grundejerforeningsmøde den 13. august 
2011 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-146748 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Det årlige stormøde med repræsentanter for sommerhusgrundejerforeningerne er fast-
sat til lørdag den 13. august 2011 kl. 10.00 – 13.00.      
 
Sagsfremstilling 
Programmet for mødet planlægges i samarbejde mellem Odsherred Kommune og Koor-
dinationsudvalget. 
Forslag til emner og tidsplan for mødet skal drøftes.  
 
Der er indtil nu stillet forslag om, at bede Midt- og Vestsjællands politi om at være til 
stede ved mødet. Endvidere vil Plan og Udvikling orientere om GeoPark projektet  
Endelig vil der blive givet en redegørelse for det seneste års projekter inden for natur- 
og miljøområdet, dels af Naturstyrelsen Vestsjælland der vil orientere om statens orga-
nisation og projekter i Odsherred, dels af Natur og Miljø der vil orientere om kommu-
nens tiltag. 
 
Borgmesteren har oplyst, at han ikke vil kunne deltage i dette års møde.      
      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller sagen til drøftelse.      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 20. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Ole Aktor 
Nielsen 

 
Indledningsvis nævnte KSOs formand, at der generelt er stor tilfredshed blandt 
sommerhusgrundejerne med, at der afholdes det årlige stormøde. 
For at sikre lidt bedre tid til spørgsmål fra deltagerne – på bekostning af nogle af 
de orienterende indlæg – foreslog han, at der kunne etableres et ”ekspertpanel”, 
der sidst på mødet kunne besvare spørgsmål i lidt længere tidsrum. 
Koordinationsudvalget beklager helt overordnet, at borgmesteren ikke har mulig-
hed for at deltage i årets møde. 
 
Der fremkom herefter følgende forslag til emner, der kunne indgå i programmet: 
 
Vandløbs- og grøftevedligeholdelse – private bredejere. 
Status på kloakeringen, herunder betalingsordninger og økonomi 
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KSOs indlæg 
GeoPark Odsherred – orientering 
Naturprojekter – Statens og kommunens  
Politiet – indbrudsstatistik m.v. 
Odsherred Kommune som klimakommune – strategi og handleplaner. 
 
Natur og Miljø udarbejder forslag til program snarest muligt, og fremsender dette 
til kommentar hos KSOs forretningsudvalg. Programmet skal udsendes til deltager-
ne inden 1/7-2011.  
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15. Orientering om frikommuneprojektet 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-146784 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Med udgangspunkt i Borgmesterens orientering på sidste SOL-møde omkring frikommune 
forsøget, ønsker Koordinationsudvalget en orientering om projektets nuværende 
status.      
 
Sagsfremstilling 
      
Borgmesteren oplyste, at den endelige ansøgning efter al sandsynlighed vil indeholde 
forslag om, at kommunen via frikommuneforsøget får adgang til at opkræve et beløb på 
200 kr. hos alle 26.000 sommerhusejere, idet provenuet så skulle anvendes til forskelli-
ge formål inden for turismeområdet. KSO ønsker gerne at høre om den aktuelle status 
omkring frikommuneforsøget i Odsherred for så vidt angår planerne inden for turisme-
området. 

 
Det kan oplyses, at KSO efterfølgende har forespurgt Indenrigs- og Sundhedsministeren, 
om der ikke er anledning til at præcisere i regelsættet omkring frikommuneforsøget, at 
det ikke kan bruges til at indføre nye skatter eller afgifter.   

 
Der vil blive givet en orientering om frikommuneforsøget i Odsherred på mødet. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 20. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Ole Aktor 
Nielsen 

 
Koordinationsudvalget uddybede henvendelsen til Indenrigsministeren, hvorfra der 
endnu ikke er modtaget svar. 
Formanden Annelis Stamm oplyste, at Byrådet den 28/6-2011 godkender de endeli-
ge frikommuneansøgninger. 
 
Det er noteret, at sommerhusejerne ikke ønsker at betale de omtalte kr. 200,00 pr. 
husstand. Kommunen efterlyser sommerhusfolkets forslag til anvendelse af de 
eventuelle midler til turistområdet fra denne kilde. 
 
Koordinationsudvalget ønsker ikke for nærværende at deltage en hypotetisk forde-
ling, men skulle afgiften blive en realitet, vil man til den tid gerne komme med for-
slag. 
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Lennart Berendt fortalte om sin deltagelse i en workshop om fremtidig offentlig 
trafik i Odsherred. Det havde været et positivt møde med mange gode forslag og 
idéer til den fremtidige kollektive trafik. 
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16. Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-147192 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Fast punkt på dagsordenen.      
 
Sagsfremstilling 
Formanden orienterer fra Miljø- og Klimaudvalgets arbejde. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 20. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Ole Aktor 
Nielsen 

 
Formanden orienterede: 
 

 Der er afsat 3 mio. ekstra til reparation af vejene efter vinterens hårde angreb. 
Disse anvendes blandt andet til de offentlige veje til strandene. 

 

 De offentlige toiletter i Nykøbing Sj., der p.t. er placeret i kælderplan vil blive 
åbnet på ny. Finansieringen af den ekstra service bliver fundet inden for den 
samlede budgetramme. 

Til anlægsbudgettet 2012 vil der blive fremsendt ønske om opførelse af en 
ny toiletbygning med bedre adgangsforhold. 
 

 Vedrørende det videre arbejde med klimastategien har der været afholdt møde 
for kommunens fastbolende, og der vil blive afholdt et tilsvarende møde med 
sommerhusejerne senere på året. Tid og sted er endnu ikke fastlagt. 
 
Lennart Berendt oplyste, at det på vejene omkring Skansehage og Korshage 
mange steder er vanskeligt – og farligt – at cykle, da rødder fra store træer of-
te vokser ud under asfalten og laver buler og huller. Flere steder er der desu-
den manglende beskæring. Han opfordrede til at kommunen udsteder påbud. 
Endelig plæderede han for en cykelsti til Skansehage, eventuelt kun gennem 
skoven, hvor der på grund af skygger fra træerne er meget mørkt at køre som 
cyklist. 
 
Gitte Hededam påpegede, at der også påhviler grundejerforeningerne en opga-
ve med at påse beskæring m.v. 
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Formanden opfordrede til at bruge kommunens hjemmeside til at indberette til 
Park og Vej om uheldige forhold, under ”Giv os et praj”: 
 
http://www.odsherred.dk/page1510.aspx?searchString=giv%20os%20et%20praj 

http://www.odsherred.dk/page1510.aspx?searchString=giv%20os%20et%20praj
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17. Spørgsmål og kommentarer fra KSO 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-147198 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har fremsendt en række kommentarer og spørgsmål, der er an-
ført nedenfor.      
 
Sagsfremstilling 
      
 
1. Betalingsordninger vedrørende tilslutningsafgiften (kloakering). 
 
Odsherred Forsyning A/S har oplyst, at grundejere, der skal betale tilslutningsbidrag – 
p.t. på 34.137 kr. – kan ansøge om en betalingsaftale på op til 3 år. Det er samtidigt op-
lyst, at sådanne betalingsaftaler ”indgås efter en konkret vurdering i hvert enkelt til-
fælde.” 
 
Det er KSOs opfattelse, at grundejere, der får tilsendt regningen på de 33.137 kr. bør 
gøres opmærksom på, at de evt. kan opnå en betalingsordning. Og det bør også være 
således, at Odsherred Forsyning samtidigt oplyser om, hvilke kriterier, der er gældende 
i forhold til, at en grundejer kan opnå en betalingsaftale.  
 
Det hører med i billedet, at selvom OF er et aktieselskab, så er det efter vor opfattelse 
ikke lovgivers mening, at selskabet kan sætte sig uden for almindelige (offentlige) for-
valtningsregler – jf. at lov om offentlighed i forvaltningen også gælder for forsyningssel-
skaberne. Det indebærer, at den enkelte borger skal kende de regler, der administreres 
efter. 
 
KSO er bekendt med et antal grundejere, som har oplyst, at de nu – efter at de kan se 
frem til udgifter til kloakering på ca. 50.000 kr. - vælger at sælge deres sommerhus. En 
rettidig oplysning om betalingsordninger og specielt vilkårene herfor kunne måske have 
ændret deres situation. 
 
Svar: 
Kommunen har på sin hjemmeside den n31/5-2011 inrykket en pressemeddelelse om 
spørgsmålet: 
http://www.odsherred.dk/page6495.aspx 
 
 
2. Kommunens svartider 
 
På sidste SOL-møde blev oplyst, at det fortsat er kommunens officielle politik, at alle 
skriftlige henvendelser til administrationen skal behandles således at der sendes en kvit-
tering inden for 8 dage med angivelse af forventet sagsbehandlingstid. Endvidere blev 
oplyst, at kommunen ikke p.t. har planer om at ændre denne praksis. 

http://www.odsherred.dk/page6495.aspx
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I en konkret sag, som KSO trak frem på sidste SOL-møde 31. marts 2011, har grundeje-
ren den 11. april 2011 modtaget følgende mail fra en medarbejder i Natur og Miljø: 
”Jeg skal beklage meget, at der ikke er sket videre i sagen. Dette er dog et priorite-
ringsspørgsmål, hvor det kan være nødvendigt at lægge sagen nederst i bunken, grun-
det manglende ressourcer og mange presserende sager”. 
 
Det hører med i billedet, at Natur og Miljø modtog sagen den 18. juni 2010 – d.v.s. for 
10 måneder siden. 
 
Dette forløb giver KSO anledning til at spørge, om det ikke vil være hensigtsmæssigt, at 
kommunen klart melder ud, hvilke konsekvenser de manglende ressourcer kan indebære 
for kommunens forvaltning og herunder svartiderne i relation til borgernes henvendel-
ser. 
Det kan oplyses, at det drejer sig om en (ret banal ?)  sag om, hvorvidt et kommercielt 
opsat skilt er lovligt eller ej.   
 
Svar: 
Det fremgår af kommunens hjemmeside 
http://www.odsherred.dk/page1991.aspx?searchString=sagsbehandlingstider at den 
forventede sagsbehandlingstid for denne type sager er 2-3 måneder. Af de nævnte 
grunde har det desværre ikke gennem nogen tid været muligt at leve op til dette mål. 
Natur og Miljø vil derfor snarest muligt foretage revision af alle vore udmeldte sagsbe-
handlingstider for at bringe dem i bedre overensstemmelse med de faktiske forhold. 
 

 
3. Vandløbsvedligeholdelse 
 
På sidste SOL-møde fik vi udleveret en oversigt over navnene på de vandløb, som kom-
munen skal vedligeholde. 
 
Som opfølgning har vi følgende spørgsmål: 
 
Foretager kommunen en løbende vedligeholdelse eller rykker man først ud, hvis der 
kommer meldinger om uregelmæssigheder? 
 
Har kommunen sikkerhed for, at de eksisterende vandløb - f.eks. Gærde Å og Fuglebæks 
Å – kan klare bortledningen (uden oversvømmelser) af de mængder vand, som pumpes 
op i forbindelse med grundvandsænkningen i områder, der skal kloakeres? 

 
Svar:  
 
Vedligeholdelsen af de kommunale vandløb er beskrevet i regulativer, så kommunen 
vedligeholder vandløbene efter disse forskrifter. 
 
Mht. bortledning af oppumpet grundvand i forbindelse med kloakering, antages at der 
henvises til Tillæg nr. 5 til gældende spildevandsplaner. Til dette tillæg er udarbejdet 
et såkaldt procedurenotat, der konkluderer, at: ”I praksis vil der generelt være tale 
om udledninger pr. arbejdssted i området af en mængde svarende til ca. 3 l/s (der ar-

http://www.odsherred.dk/page1991.aspx?searchString=sagsbehandlingstider
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bejdes i hold for at nå kloakering af 800 huse pr. år). Peakværdier ved sætning af 
pumpestationer og få dybe ledninger vil sjældent være større end 5 l/s lokalt”. Kom-
munen vurderer ikke disse beskedne vandmængder vil forårsage generelle problemer 
for afvandingen af områderne. 
 
 
4. Referater af SOL-møderne 
 
Det er KSOs klare opfattelse, at mange sommerhusgrundejere holdes sig orienteret via 
referaterne af møderne i SOL. Imidlertid er disse referater ikke særligt kundevenlige. 
 
Problemet er, at der i relation til det faste punkt: ”Spørgsmål og kommentarer fra KSO” 
ikke er sammenhæng mellem 1. Sagsfremstillingen (ofte KSOs spørgsmål), 2. Kommu-
nens skriftlige (og på forhånd udsendte) svar og 3. referatet af drøftelserne (konklusio-
nerne) på selve SOL-mødet. 
KSO henstiller, at man prøver at forbedre referaterne på dette punkt. 
 
 
5. Regler for beplantning af hjørnegrunde. 
 
På baggrund af henvendelser til KSO finder vi det nyttigt, om der i næste referat fra 
SOL-mødet bliver medtaget information omkring de evt. regler/krav, der måtte være 
gældende for beplantning af hjørnegrunde – jf. at trafikanterne bør have et rimeligt ud-
syn. 
 
Svar: 
Vedr. regler for beplantning af hjørnegrunde (trafikale hensyn). 
 
Der er ikke i privatvejsloven regler/krav mht. beplantning på hjørnegrunde. 
 
I forbindelse med udstykning kan der iht. lov om offentlige veje § 70, pålægges servitut 
om oversigt ved nye private fællesvejes udmunding i offentlige veje.   
Oversigtens dimensioner fastsættes iht. gældende vejregler. 
 
I kryds mellem private fællesveje stilles ikke krav om oversigt.    
 
Kommunen kan efter privatvejslovens § 47 kræve beplantning beskåret, når det f.eks. 
er nødvendigt af trafikale hensyn. Beskæring kan kun kræves for den del af beplantnin-
gen, der rager ud over skel. 
 
 
6. Spørgsmål om brandberedskab og responstid ved brand på Fællesskoven 62 - 

Overby Lyng.  
 
Svar: 
Sagen har været forelagt brandinspektøren. Der vil blive givet en mundtlig redegørelse 
på mødet. 
 
Administrativ indstilling 
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Direktøren indstiller sagen til drøftelse.      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 20. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Ole Aktor 
Nielsen 

 
 
Betalingsordninger vedrørende tilslutningsafgiften (kloakering). 
 
Koordinationsudvalget anser det for en del af god forvaltningsskik at oplyse om de krite-
rier, hvorefter der kan imødekommes ansøgninger om betaling over 36 måneder. 
 
Formanden påpegede, at der er forskel på, hvad en kommune kan, og hvad et aktiesel-
skab som OF kan/skal. 
Det undersøges p.t. i OF, om der er en forpligtelse for selskabet til at oplyse om kriteri-
erne, idet det er selskabets opfattelse, at der er stor forskel på, om der er indgået en 
aftale om en betaling af et samlet beløb over 3 år eller om der er tale om at bevilge en 
ordning med afdragsvis betaling af et én gang forfaldent beløb. Dette har bl.a. indfly-
delse på morarenteberegning. 
 
Kommunens svartider 
Ingen bemærkninger. 
 
Vandløbsvedligeholdelse 
 
Lennart Berendt oplyste, at FSNR/FL har gjort indsigelse mod kloakering af andre end 
miljømæssige grunde. Man mener ikke at kommunen har forholdt sig til dette i sit svar 
til Statsforvaltningen. 
Lennart Berendt orienterede herefter fra Styregruppen for afvandingen af Hov Vig: 
Der er indhentet nye tilbud fra fa. Carl Bro. Ifølge kommunen og Odsherred Forsyning 
A/S bør der ske en koordinering af arbejdet med afvandingen og kloakeringen i de sam-
me områder. En forespørgsel til Natur og Miljø om, hvornår kloakering skal se, har givet 
det svar, at der ikke i de nærmeste år er planer om kloakering. Dette er for så vidt rig-
tigt i henhold til tillæggene til spildevandsplanen, men OF vil overveje at ændre række-
følgen, hvis afvandingsprojektet kommer op og stå. 
Direktør Torben Greve kunne derfor afkræfte den formodning, at sagen er gået i stå. 
 
Referater af SOL-møderne 
 
Natur og Miljø vil bestræbe sig på at gøre referaterne mere overskuelige. 
 
Regler for beplantning af hjørnegrunde. 
 
Trafiksikkerheden ved udkørsel fra sommerhusvejene med manglende overblik på grund 
af høj græs- og plantevækst blev drøftet. Et konkret eksempel fra Høve Stræde under-
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søges nærmere af Natur og Miljø. Der blev i denne forbindelse på ny henvist til ”Giv os 
et praj” på hjemmesiden.  
 
 
Spørgsmål om brandberedskab og responstid ved brand på Fællesskoven 62 - Overby 
Lyng.  
 
Torben greve refererede den orientering, som Brandinspektøren har fremsendt til Natur 
og Miljø. Er citeret nedenfor: 
 
”Den 22. maj 2011 kl. 12:31 modtager Odsherred Brandvæsen meldingen ”Bygn. Brand, sommer-
hus” fra 1-1-2, og station Lumsås og station Nykøbing alarmers automatisk. Indsatslederen an-
kommer efter 11:38, og 3 køretøjer fra station Nykøbing ankommer efter 15:06-15:22 med i alt 
12 mand. Fra station Lumsås ankom der 2 mand efter 18:14. 
 
Station Lumsås bliver således kaldt, som den skal, samtidigt med station Nykøbing, men der 
møder ikke folk op, der kan bemande automobilsprøjten (min 4. mand).Der møder en enkelt 
mand og en mere, da han ser station Nykøbing køre gennem Lumsås. 
Årsagen til det mangelfulde fremmøde er formentlig en kombination af en teknisk fejl i anlæg-
get og St. Bededagsferien, hvor bemandingen udelukkende skal bestå af lokalt boende brand-
mænd, da Lundbeck jo er lukket.  
Teknisk fejl skal her forstås som manglende radiodækning med signalet, hvilket sker enkelte 
gange. 
Der er således ikke tale om, at vi ikke ønsker at anvende stationen i Lumsås, tværtimod 
 
Kravet til brandvæsnet er, at vi skal være fremme i sommerhusområderne senest 15:00 efter 
alarmeringen, det har vi så ikke opfyldt i dette tilfælde, antageligt på grund af muligheden for 
udrykningskørsel på sommerhusvejene.” 
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18. Eventuelt 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-147243 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 20. juni 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Ole Aktor 
Nielsen 

 
  

 Forespørgsel om hvordan det kan være, at udkast til referat fra generalfor-
samlingen i OF var lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingens afhol-
delse.: 

 
Torben Greve orienterede om teknikken ved afholdelse af generalforsamlin-
ger i 100% ejede A/S. 

 

 Lennart Berendt opfordrede til, at kommunen laver lokalplaner for de som-
merhusområder, hvor der ikke er deklarationer, der påbyder medlemskab af 
grundejerforeninger. 
Formanden opfordrede til, at G/F selv tager initiativ til af bede om lokal-
planer. 

 

 Det nye fradrag for håndværkerudgifter blev drøftet. Sol beklager, at det 
ikke omfatter sommerhuse, og fra politisk hold blev der opfordret til, at 
sommerhusejerne selv gennem deres organisationer forsøger at lægge pres 
på regeringen for en udvidelse af loven, evt. via de lokale folketingsmed-
lemmer. 
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 Hanne H. Hansen finder det uacceptabelt, at det sundhedsfaglige personale 
(læger og sygeplejersker) er fjernet fra akutbilerne. 
Det blev oplyst, at kommunen har arbejdet hårdt for at undgå dette, men 
indtil nu uden held. Ordningen er indtil videre, som den er, men en lille trøst 
er det dog, at der er sket en udvidelse af beredskabet. 
Der blev opfordret til, at der gøres mere brug af skadesklinikken i Nykøbing, 
som er åben i sommerperioden. 

 

 Hanne H. Hansen spurgte, om det er rigtigt, at OF skal overtage Grevinge 
Varmeværk.  
Torben Greve orienterede om sagen. 

 


